Zápis
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod konané dne 6. srpna
2012
Přítomni: Ing. J. Přikryl, Ing. J. Bolomský, K. Sommer, Ing. P. Kovář, Ing. R. Lupoměský.
Omluveni: Ing. arch. Němeček, Bc. Binko Marek, Ing. Drahorád
Hosté: --- Ing. E. Čokrtová, Mgr. Dočkalová
Program:

K bodu 1) -

K bodu 2)

1) Kontrola zápisu z minulého jednání stavební komise
2) Informace o investičních akcích Odboru rozvoje Český Brod
3) Mobiliář Český Brod – lavičky
4) Témata dalších jednání komise
5) Různé
K zápisu z minulého jednání neměli členové komise žádné připomínky.
Zástupce vedoucí Odboru rozvoje Ing. Čokrtová spolu s vedoucí Mgr.
Dočkalovou sdělili k probíhajícím investičním akcím města:
Odstraňování dvou havárií kanalizací – běží, termín dokončení do konce srpna.
Zajišťuje 1. SčV a Stavitelství Řehoř.

Přednádraží – smlouvy jsou podepsané a zkontrolované, 10. srpna osazení
dopravních značek, předané staveniště.
Štolmíř: ukončen termín dalších žádostí pro přípojku, 80 % obyvatel na
kanalizaci a 70% obyv. na odběr vody.
ČOV Liblice - funguje, kontrolní den proběhl v pořádku.
Propojení vody na Kounice - pracuje se, termín do konce srpna 2012.
Příprava smlouvy do ZM nebo RM.
1. ZŠ - Rekonstrukce bytu školníka, termín zakončení stanoven do konce
prázdnin. Ještě bude probíhat pokládka lina.
Rekonstrukce ul. V chobotě – poptávka projektantů do konce srpna.
Budova MěÚ č. p. 56 – rekonstrukce, elektroinstalace, rozšiřovaní podlah a
izolace, atd... Pokračuje bez problému, dle harmonogramu.
chodník ul. Tuchorazská - zpracovává se projektová dokumentace, se kterou se
následně bude žádat o dotaci.

Oprava izolace balkonů v ul. Mozartova, které jsou v bytovém družstvu.
Projektová dokumentace na VO v ul. Za Nemocnicí.
K bodu 3)

Lavičky ve městě – diskuze ohledně mobiliáře v Českém Brodě.
Dokoupení laviček na náměstí, stejného druhu, rozhodnutí pana Ing. Vodičky
ze ŽP a Z.
Pan Ing. Přikryl, sdělil, že by se měla navrhnout pracovní skupina, která
zpracuje návrh konceptu umístění nových laviček. Mobiliář je v kompetenci
pana Ing. D. Landkammera, nutná konzultace s ním.

K bodu 4) Témata dalších komisí: ÚP Český Brod – projednání návrhu na podzim.
Cukrovar – majitel si zpracovává koncepci.
Prohlídka staveniště práce Přednádraží.
K bodu 5) Různé
Developerské projekty – rozestavěné řadové domy u Reprografie, město by
mělo zahájit jednání s majiteli nemovitostí. Pan Sommer apeluje na aktivitu
města.

Příští termín stavební komise: 3. 9. 2012

